
We laten het hartjes regenen. 
Vind je het moeilijk om je dat voor te stellen? 
Daarvoor is dit verhaal geschreven. 
Lees het verhaal voor aan je kind, of luister naar de opname. 
 
Als je het verhaal voorleest, staat er tekst schuin gedrukt. Dit lees je niet voor, het betreft een 
handeling. 
Luister je naar de opname? Dan hoor je me in het verhaal ‘tik’ zeggen. Hiermee nodig ik jou uit 
om zachtjes met twee vingers op de arm van je kindje te tikken. 
Veel plezier! 
 
Het verhaal:  
 
Soms gebeurt er zoveel tegelijk, dat het moeilijk kan zijn om blij te zijn. 
Dan kan het zijn dat je wat verdrietig bent of misschien zelfs wel boos! 
 
Het helpt om aan leuke dingen te denken. 
Leuke dingen maken je weer blij. Al is dat maar voor héél eventjes, er komt toch een blij 
momentje. 
In dit verhaal ga ik je leren hoe je zo'n blij momentje kunt maken voor jezelf. 
 
Ga maar lekker zitten of liggen. Het maakt niet uit waar of hoe, als je maar lekker zit of ligt. 
Je mag je ogen nu even lekker dicht doen. Als dat niet fijn voelt, laat je ze open. 
 
Denk nu maar eens aan een hartje. Ken je die vorm? Misschien kun je die al tekenen. Doe dat 
maar eens in de lucht.   
 
Probeer de vorm goed te onthouden. 
Er komen steeds meer hartjes in de lucht.  
Niet alleen die die jij getekend hebt, maar er verschijnen er steeds meer. 
Boven jou, boven je bed, overal. 
 
** tik nu zachtjes met twee vingers op de arm van je kindje.  
 
Hè, voelde je dat? Er kwam een hartje naar beneden! 
 
** tik nog eens ergens anders en herhaal in een rustig tempo. 
 
Er komen steeds meer hartjes naar beneden. Op je hoofd, op je schouders en zelfs eentje op je 
neus! 
 
Alle hartjes die jou aanraken maken je blij. Ze geven je eigenlijk een soort kusje. 
Voelt het fijn? 
Al is het maar heel eventjes, toch ben je weer even blij. 
 
Je kunt dit verhaaltje zelf nog eens terugluisteren als je dat fijn vind. Of probeer of je het zelf 
kunt! Als je aan dit verhaaltje denkt, lukt dat misschien wel en dan kun je je zelf weer eventjes 
blij maken! 
 
Leuk hè! 
Ik ben zelf nu weer blij en ik hoop dat jij dat ook bent! 


